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Richtlijnen voor audiologische zorg, waarom?

 Eénduidige stellingname in de landelijke best-
practice discussie

 Afstemming zorg
 Overdraagbaarheid zorg
 Onderbouwing zorg
 Transparantie zorg
 Aantoonbaarheid effectiviteit van zorg
 Kortere (contact)tijd tot eindresultaat
 Landelijke zichtbaarheid van het vakgebied



Richtlijnen voor audiologische zorg, door wie?

 FENAC werkgroepen: ”KITS 2”, arbo, 
neonaten,…
 Multidisciplinaire werkgroepen

 NVKF werkgroep kwaliteit
 KF Audiologen
 Nu zo’n 35 m/v actief met richtlijnontwikkeling



Richtlijnen voor audiologische zorg, wat?

NVKF bouwt een systeem van richtlijnen
 Audiologische apparatuur
 Audiologische diagnostiek
 Audiologisch zorgtraject

 Standpunten
 Deelname externe projecten (NHG, JGZ, 

OMS, KNO,…)



Richtlijnen voor audiologische zorg, wat?

NVKF bouwt een systeem van richtlijnen
 Audiologische apparatuur
 Audiologische diagnostiek
 Audiologisch zorgtraject

 Standpunten
 Deelname externe projecten (NHG, JGZ, 

OMS, KNO,…)

Audiologische zorg is multidisciplinair:
doorontwikkeling tot NVKF/FENAC richtlijn



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?

Richtlijnen

Kinderen 0 -18 jaar

FENAC richtlijn neonatale 
gehoordiagnostiek en 
hoorzorg 0-4 jarigen

NVKF richtlijn 
hoorrevalidatie kinderen 
4-18 jaar



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijn 0-4 jaar

Sluit aan op werkwijze 
neonatale screening

Multidisciplinaire richtlijn 
door multidisciplinaire 
werkgroep



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijn 0-4 jaar

Beschrijving van details 
multidisciplinaire zorg

 initiële diagnostiek
 voortgangsdiagnostiek 
 revalidatie
 (AC) begeleiding 
…



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijn 0-4 jaar

 ….
volgen ontwikkeling

 auditief
 spraak/taal
 cognitief
 sociaal-emotioneel

 onderzoeksfrequentie
 instrumenten/methoden
 informatie voor ouders



Norm, richtlijn, protocol,….

 Standaard: bindend, evidence based
 Richtlijn: niet bindend, consensus
 Protocol: (lokale) implementatie van een 

richtlijn

 Richtlijn + evidence        Standaard
 Richtlijn        protocol



Landelijke richtlijn

 Gericht op de Nederlandse situatie
 Aansluitend op neonatale screening
 Passend in gezondsheidszorg met AC’s, GB, 

consultatiebureaus, huisartsen vs. 
specialisten, audiciens

 Aansluitend op overige richtlijnen etc.
 NOAH protocol
 OMS richtlijn etiologie



Gevolgen van deze richtlijnen

 Beschrijven voor de meeste AC’s ongeveer de 
huidige werkwijze

 Kunnen een onderdeel gaan vormen van 
FENAC kwaliteitskader

 Kunnen basis vormen voor ontwikkeling van 
kwaliteitsindicatoren



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijn 4-18 jaar

Beschrijft details van 
hoorrevalidatie en 
benoemt inhoud van 
multidisciplinaire zorg

 initiële diagnostiek
 voortgangsdiagnostiek 
 revalidatie



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijnen 0-18 jaar

hoortoestelrevalidatie

Indicatie
Toestelkeuze
Aanpassing
Verificatie



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Richtlijnen 0-18 jaar

zorgketen
 AC
 gezinsbegeleiding
 KNO
 CB
 overig medisch
 audicien
 (SH) onderwijs



Richtlijnen hoorzorg kinderen: voor wie en wat?Kinderen 0-18 jaar

Hoorzorg

Eisen aan:
 zorgteam

 samenstelling
 (ervaring)

 zorginstelling
 FENAC AC

 apparatuur, ruimten
 uitvoering diagnostiek

Richtlijnen 0-18 jaar



Verder bouwen

 Toewerken naar volledige set richtlijnen 
audiologie

 Zorgtrajecten doorontwikkelen in multidisciplinaire 
werkgroepen: details volledige breedte zorg 

 Richtlijnen zorg beschrijven welke zorg in AC 
geboden dient te worden

 Richtlijnen voor toon- en spraak           
audiometrie kunnen overgenomen worden       
buiten AC
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overzicht lopende projecten

Audiologische apparatuur en ruimten 
 Beengeleider ijking 

 v. Beurden, Thielemans, EUMC 

 Herziening richtlijn akoestiek onderzoeksruimten en 
spreekkamers
 Soede, Houben, Dingemanse
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overzicht lopende projecten

Audiologische diagnostiek 
 Toonaudiometrie 

 Bosman, Foppes, (Zuidema) 

 Spraakaudiometrie
 Benard, Wassman, (Engels)

 Electrofysiologische diagnostiek
 Van Zanten (o.a.)

 Visuele Respons Audiometrie
 van Schoonhoven, Franck, Stollman
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overzicht lopende projecten

Audiologische zorgtrajecten 
 Hoorrevalidatie volwassenen 

 Prinzen, Dingmanse 

 Hoorrevalidatie middels BCD
 Toll (e.a.)

 Tinnitus en hyperacusis
 Versfeld (o.a.)
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reclame en kabouters…

 Richtlijnen schrijven kost tijd
 Richtlijnen schrijven is een zinvolle klus

 Kennisvergaring
 Uitwisseling met collega’s

 Hoofden en directie van AC’s: maak het 
medewerkers mogelijk mee te werken aan 
richtlijnen



FENAC werkgroep neonaten

Samenstellers richtlijn:
Patrick Brienesse klinisch fysicus - audioloog AMC
Joke Hoek-Vos logopedist - gezinsbegeleiding Pento gezinsbegl.
Joke Hoogeveen orthopedagoog AMC
Marjo Janssen maatschappelijk werker Kentalis 
Esther Kaal-Derksen logopedist UMC St. Radboud
Tinka Kriens orthopedagoog NSDSK
Yvonne Simis klinisch fysicus - audioloog VUmc 
Martin Stollman klinisch fysicus - audioloog Adelante
Dorien Vandenzavel klinisch fysicus - audioloog Kentalis 

Overige leden werkgroep:
Ronald Admiraal kno-arts UMC St. Radboud
Jan Brokx klinisch fysicus - audioloog MUMC+
Cas Smits klinisch fysicus - audioloog VUmc 
Bert van Zanten klinisch fysicus - audioloog UMC Utrecht



NVKF werkgroep kwaliteit – revalidatie 4-18 jaar

Samenstellers richtlijn:
Patrick Brienesse klinisch fysicus - audioloog AMC
Maaike van Doorn klinisch fysicus – audioloog AC Utecht
Yvonne Simis klinisch fysicus - audioloog VUmc 
Martin Stollman klinisch fysicus - audioloog Adelante



Richtlijnen audiologische zorg

 Wordt vervolgd!
 Dank voor uw aandacht


